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Amendement 1
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen;

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen; roept de Europese instellingen 
op om vanuit een langetermijnperspectief 
na te denken over de gevolgen van AI 
voor ons democratisch debat, onze 
samenlevingen en de aard van de mens 
zelf, teneinde de weg te effenen voor een 
technologie die onze vrijheid, onze 
levenswijze en de mensenrechten 
eerbiedigt;

Or. fr

Amendement 2
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen;

1. herinnert eraan dat de 
ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie (AI) op het 
gebied van cultuur, onderwijs en 
voorlichtingsbeleid een hele reeks ethische 
kwesties opwerpt en zal blijven opwerpen; 
benadrukt dat de Unie de weg moet 
effenen voor een ethische AI die is 
gestoeld op Europese waarden, waarbij de 
bescherming van de grondrechten wordt 
gewaarborgd in een Europa dat 
democratischer, eerlijker en duurzamer 
is;
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Or. en

Amendement 3
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen;

1. herinnert eraan dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie (AI) in de 
culturele en creatieve sector (CCS), op het 
gebied van onderwijs, in de media en op 
online-platforms, net zoals in andere 
sectoren, niet alleen enorm veel potentieel 
heeft, maar ook een hele reeks ethische 
kwesties heeft opgeworpen en zal blijven 
opwerpen waaraan aandacht dient te 
worden besteed; benadrukt echter dat het 
beheer van technologie zo moet worden 
aangepakt dat de innovatie niet wordt 
afgeremd en de vrijheid van 
meningsuiting niet wordt beknopt;

Or. en

Amendement 4
Alexander Bernhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen;

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en veiligheids- en voorlichtingsbeleid een 
hele reeks ethische kwesties opwerpt en zal 
blijven opwerpen; benadrukt dat in het 
kader van AI altijd rekening moet worden 
gehouden met de bescherming van de 
menselijke waardigheid;
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Or. de

Amendement 5
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen;

1. herinnert eraan dat de ontwikkeling 
en het gebruik van kunstmatige 
intelligentie (AI) op het gebied van cultuur, 
onderwijs en voorlichtingsbeleid een hele 
reeks ethische kwesties opwerpt en zal 
blijven opwerpen;

Or. en

Amendement 6
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur, onderwijs 
en voorlichtingsbeleid een hele reeks 
ethische kwesties opwerpt en zal blijven 
opwerpen;

1. herinnert eraan dat het creëren en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
(AI) op het gebied van cultuur en 
onderwijs, in de media en met betrekking 
tot jongeren een hele reeks ethische 
kwesties opwerpt en zal blijven opwerpen;

Or. en

Amendement 7
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er duidelijke, 
alomvattende en op maat gemaakte 
criteria voor het gebruik van AI in het 
onderwijs, de media en in de culturele en 
creatieve sector en op online-platforms 
moeten worden ontwikkeld door 
benchmarks voor ethisch verantwoorde en 
aanvaarde toepassingen van AI-
technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast 
zodat ze een afspiegeling vormen van de 
vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën en bijdragen aan een 
verantwoorde volledige benutting van het 
potentieel van AI; benadrukt dat het met 
name noodzakelijk is aandacht te 
besteden aan punten van zorg met 
betrekking tot de verzameling van 
persoonsgegevens van gebruikers en 
privacy in het onderwijs en kwesties van 
aansprakelijkheid in situaties waarin 
geautomatiseerde leerprocessen tot 
ongewenste uitkomsten leiden;

Or. en

Amendement 8
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën; herinnert eraan dat het ter 
waarborging van een robuust kader voor 
deze algoritmen noodzakelijk is om 



AM\1202760NL.docx 7/48 PE650.405v01-00

NL

beginselen op te leggen inzake de 
conformiteit van een systeem met de 
specificaties ervan en inzake 
transparantie, eerlijkheid en billijkheid;

Or. fr

Amendement 9
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën, en dat hierbij de bevoegde 
ethische comités moeten worden 
geraadpleegd, aangezien deze als taak 
hebben in elk geval bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een werkwijze die 
rekening houdt met de Europese cultuur 
en het gemeenschappelijke juridische 
kader;

Or. es

Amendement 10
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 

2. benadrukt dat er criteria voor de 
ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van 
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en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

AI in het onderwijs, de media en de 
culturele en creatieve sector moeten 
worden ontwikkeld door benchmarks voor 
ethisch verantwoorde en aanvaarde 
toepassingen van AI-technologieën op deze 
gebieden te ontwikkelen; onderstreept dat 
deze criteria voortdurend moeten worden 
aangepast aan de vooruitgang op het 
gebied van AI-technologieën en dat ermee 
moet worden gestreefd naar het algemeen 
belang en ultieme welzijn van de 
maatschappij;

Or. en

Amendement 11
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
duidelijke aansprakelijkheidsregeling 
voor producten die voortvloeien uit het 
gebruik van AI; onderstreept dat deze 
criteria voortdurend moeten worden 
aangepast aan de vooruitgang op het 
gebied van AI-technologieën;

Or. en

Amendement 12
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs en in de 
media, met betrekking tot jongeren en in 
de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën zodat de vruchten van AI 
door iedereen kunnen worden geplukt;

Or. en

Amendement 13
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er op maat gemaakte 
criteria voor het gebruik van AI in het 
onderwijs, de media en de creatieve sector 
moeten worden ontwikkeld, waarbij de 
verschillende behoeften en specifieke 
kenmerken van elk gebied moeten worden 
geëerbiedigd, teneinde ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
waarborgen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

Or. en

Amendement 14
Alexander Bernhuber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de 
wetenschap, het veiligheidsbeleid, de 
media en de creatieve sector moeten 
worden ontwikkeld door benchmarks voor 
ethisch verantwoorde en aanvaarde 
toepassingen van AI-technologieën op deze 
gebieden te ontwikkelen; onderstreept dat 
deze criteria voortdurend moeten worden 
aangepast aan de vooruitgang op het 
gebied van AI-technologieën;

Or. de

Amendement 15
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen 
van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria 
voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

2. benadrukt dat er criteria voor het 
gebruik van AI in het onderwijs, de media 
en de creatieve sector moeten worden 
ontwikkeld door beginselen te definiëren 
van ethisch verantwoorde en betrouwbare 
toepassingen van AI-technologieën op deze 
gebieden; onderstreept dat deze criteria 
moeten kunnen worden aangepast aan de 
vooruitgang op het gebied van AI-
technologieën;

Or. en

Amendement 16
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)



AM\1202760NL.docx 11/48 PE650.405v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat elk kind recht 
heeft op kwalitatief hoogwaardig 
openbaar onderwijs op alle niveaus; 
dringt daarom aan op de ontwikkeling, de 
uitrol en het gebruik van kwalitatief 
hoogwaardige AI-systemen die kwalitatief 
hoogwaardige pedagogische instrumenten 
mogelijk maken en verschaffen voor alle 
niveaus, en benadrukt dat de uitrol van 
nieuwe AI-systemen op scholen niet mag 
leiden tot een grotere digitale kloof in de 
maatschappij;

Or. en

Amendement 17
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. erkent het enorme potentieel dat 
AI en robotica hebben in het onderwijs, in 
het bijzonder door de werklast van leraren 
en docenten te verminderen en iets te 
doen aan het steeds groter wordende 
lerarentekort; merkt echter op dat er – 
weliswaar langzaam – op verschillende 
onderwijsniveaus steeds meer gebruik 
wordt gemaakt van op AI gebaseerde 
toepassingen voor onderwijs en leren, 
waardoor niet alleen de rol van leraren en 
docenten in het leerproces verandert, maar 
ook de processen zelf; benadrukt dat deze 
geleidelijke verschuiving tot uiting moet 
komen in de leerplannen en in de 
methoden die worden gebruikt om 
instructies te geven; is van mening dat de 
vaardigheden van leraren en docenten 
moeten worden uitgebreid en dat hierbij 
verder moet worden gegaan dan 
elementaire ICT-vaardigheden, niet 
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alleen om het volledige potentieel van AI 
te benutten, maar ook om de beperkingen 
ervan te begrijpen en bij te dragen aan de 
detectie van potentiële ethische punten 
van zorg in het onderwijs;

Or. en

Amendement 18
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen 
in de leerplannen;

3. merkt op dat het gebruik van 
gepersonaliseerde AI-leersystemen niet in 
de plaats mag komen van de 
onderwijsrelatie met de leerkrachten, 
aangezien de ondersteuning van 
leerlingen en studenten een menselijke 
band en een pedagogische ervaring vereist 
die door geen enkel algoritme kan worden 
verschaft; merkt voorts op dat, in de 
context van de ontwikkeling van de 
digitale omgeving, algemene kennis meer 
dan ooit essentieel is om de vrijheid van 
de mensen in hun relatie met de digitale 
instrumenten te garanderen, waardoor het 
meer dan ooit noodzakelijk is dat leraren 
en docenten deze aan de jongere 
generaties doorgeven;

Or. fr

Amendement 19
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 3. merkt op dat er op scholen en 
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universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van leersystemen op basis van 
technologie en AI; benadrukt dat het 
onderwijs burgers in staat moet stellen 
nieuwe denkwijzen te ontwikkelen, 
waaronder AI-geletterdheid en 
algoritmebewustzijn en het vermogen om 
het effect van AI op informatie, kennis en 
besluitvorming te evalueren; benadrukt dat 
dit tot uiting moet komen in de 
onderwijsprogramma’s;

Or. en

Amendement 20
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen en wijst er tegelijkertijd op 
dat moet worden voorzien in financiële en 
technologische steun voor personen die 
passende vaardigheden willen verwerven, 
evenals in gespecialiseerde opleidingen op 
het gebied van informatie-en 
communicatietechnologie;

Or. el

Amendement 21
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert 
doordat het toezicht en het onderwijs 
individueler worden; benadrukt dat deze 
verschuiving tot uiting moet komen in de 
leerplannen van scholen en in 
lerarenopleidingen; herinnert eraan dat 
AI altijd ondersteunend moet zijn en niet 
in de plaats mag komen van onderwijs 
door leraren en docenten;

Or. en

Amendement 22
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen, en dat rekening moet 
worden gehouden met de noodzakelijke 
specifieke vorming, zowel voor 
professionals die werkzaam zijn in het 
(formele en informele) onderwijs als voor 
leerlingen;

Or. es

Amendement 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor leraren en 
docenten in het leerproces steeds meer de 
rol van facilitators en mentoren vervullen; 
benadrukt dat, wanneer deze verschuiving 
tot uiting komt in de leerplannen van 
studenten, dit gepaard moet gaan met een 
aanpak waarbij de mens centraal staat en 
waarbinnen ruimte is voor menselijke 
controle en toezicht door leraren;

Or. en

Amendement 24
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gespecialiseerde 
leersystemen op basis van robotica en AI, 
waardoor het onderwijsproces verandert; 
benadrukt dat deze verschuiving tot uiting 
moet komen in de leerplannen; benadrukt 
dat er behoefte is aan een reeks 
richtsnoeren voor de ethische aspecten in 
het onderwijs;

Or. en

Amendement 25
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces geleidelijk 
verandert in een meer faciliterende rol; 
benadrukt dat deze verschuiving constant 
moet worden geëvalueerd en, indien 
noodzakelijk, tot uiting moet komen in de 
leerplannen;

Or. en

Amendement 26
Alexander Bernhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat er op scholen en 
universiteiten steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van gepersonaliseerde AI-
leersystemen, waardoor de rol van leraren 
en docenten in het leerproces verandert in 
een meer faciliterende rol; benadrukt dat 
deze verschuiving tot uiting moet komen in 
de leerplannen;

3. merkt op dat er op scholen, 
universiteiten en hogescholen steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van 
gepersonaliseerde AI-leersystemen, 
waardoor de rol van leraren en docenten in 
het leerproces verandert in onder andere 
een faciliterende rol; benadrukt dat deze 
verschuiving tot uiting moet komen in de 
leerplannen;

Or. de

Amendement 27
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er, als er gebruik 
wordt gemaakt van machinaal leren bij de 
selectie van potentiële studenten, gepaste 
waarborgen moeten worden ingevoerd, 
bijvoorbeeld door kandidaten op de 
hoogte te brengen van deze procedure en 
de rechten die zij in dit kader hebben; 
merkt op dat de relevante algoritmen 
moeten worden getraind aan de hand van 
brede gegevensreeksen, zodat kan worden 
voorkomen dat bepaalde groepen 
onterecht worden gediscrimineerd; is van 
mening dat relevante besluiten die worden 
genomen met behulp van 
geautomatiseerde processen te 
verantwoorden moeten zijn, indien 
noodzakelijk ook naar de geweigerde 
studenten toe;

Or. en

Amendement 28
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op een strategie op 
Unieniveau voor AI, robotica en verwante 
technologieën teneinde de 
onderwijsstelsels te transformeren en 
actualiseren, onderwijsinstanties op alle 
niveaus voor te bereiden en ervoor te 
zorgen dat onderwijzers, docenten en 
leerlingen de nodige vaardigheden en 
capaciteiten verwerven; is van mening dat 
een ethisch kader ook een reeks ethische 
aanbevelingen moet bevatten voor de 
toepassing van AI, robotica en verwante 
technologieën in het onderwijs;

Or. en
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Amendement 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat voor kinderen 
bijzondere beschermende maatregelen 
nodig zijn met betrekking tot de gegevens 
die over hen kunnen worden verzameld 
door middel van AI-technologieën, en 
herinnert eraan dat het noodzakelijk is 
ethische voorschriften vast te stellen om 
een adequaat niveau van bescherming en 
geschikte privacynormen te waarborgen, 
in het bijzonder met betrekking tot hun 
onderwijstraject;

Or. en

Amendement 30
Loucas Fourlas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat leraren een 
belangrijke rol moeten spelen in het 
onderwijsproces en bekend moeten zijn 
met de systemen voor kunstmatige 
intelligentie die zij hiervoor zullen 
gebruiken, echter zonder dat hun rol en 
fysieke aanwezigheid naar de zijlijn 
worden verplaatst;

Or. el

Amendement 31
Victor Negrescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat het belangrijk is 
dat op scholen en universiteiten gebruik 
wordt gemaakt van AI, robotica en 
verwante technologieën zodat nieuwe, 
efficiëntere leermethoden kunnen worden 
toegepast die het slagingspercentage 
onder leerlingen en studenten verhogen; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat 
leraren en docenten en leerlingen en 
studenten over knowhow beschikken met 
betrekking tot de ethische aspecten van 
AI, robotica en verwante technologieën;

Or. en

Amendement 32
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat het noodzakelijk is de 
begrippen “kunstwerken”, “culturele 
werken” en “creatieve werken”, evenals 
de rol van de persoon als schepper en 
kunstenaar, te verduidelijken wanneer er 
AI-technologieën worden gebruikt om 
werken te maken; benadrukt dat het 
noodzakelijk is het kader van intellectuele 
eigendomsrechten te verduidelijken dat 
van toepassing is op met behulp van AI tot 
stand gekomen werken;

Or. en

Amendement 33
Victor Negrescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat open en 
gelijke toegang tot AI, robotica en 
verwante technologieën in de hele Unie 
en binnen lidstaten van cruciaal belang 
is; is van mening dat de steun van de Unie 
voor innovatie en onderzoek op het gebied 
van AI, robotica en verwante 
technologieën in de hele Unie breed 
toegankelijk moet zijn; benadrukt in dit 
kader hoe belangrijk het is dat bijzondere 
steun wordt geboden aan ontwikkelaars 
van technologie en begunstigden uit 
achtergestelde groepen of met een 
handicap;

Or. en

Amendement 34
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid; herinnert eraan dat 
een vrij en volledig onderwijs een 
noodzakelijke voorwaarde is om de 
burgers ten volle te laten profiteren van 
het fundamentele recht van de mens, zoals 
neergelegd in artikel 19 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, 
waarin is bepaald: “Een ieder heeft recht 
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op vrijheid van mening en meningsuiting. 
Dit recht omvat de vrijheid om zonder 
inmenging een mening te koesteren en om 
door alle middelen en ongeacht grenzen 
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, 
te ontvangen en door te geven.”;

Or. fr

Amendement 35
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het steeds grotere potentieel 
van AI op het gebied van informatie, media 
en online-platforms, onder meer als een 
krachtig instrument om desinformatie 
tegen te gaan; maakt zich echter zorgen 
over de tweeledige toepassing ervan in de 
sector, met name over het potentieel van 
AI om de publieke opinie online te 
manipuleren en de toename van door AI 
mogelijk gemaakte onlinepropaganda en 
onjuiste informatie; benadrukt dat AI, als 
ze niet goed wordt begrepen en 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben, zoals het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

Or. en

Amendement 36
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid; dringt aan op een 
ethisch gebruik van AI-technologieën in 
de media; waarschuwt voor het risico van 
door technologie mogelijk gemaakte 
censuur en is van mening dat er een 
ethisch kader nodig is om de vrijheid van 
meningsuiting te beschermen;

Or. en

Amendement 37
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van 
in AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI-technologieën, als ze niet 
worden gereguleerd, ook ethisch gezien 
schadelijke effecten kunnen hebben door 
het exploiteren van in gegevens en 
algoritmen vervatte vooringenomenheid, 
met de verspreiding van desinformatie als 
mogelijk gevolg, het creëren van 
informatiebubbels en het verspreiden van 
nepnieuws;

Or. en

Amendement 38
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien 
schadelijke effecten kan hebben door het 
verspreiden van nepnieuws, het creëren 
van informatiebubbels en het exploiteren 
van in AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan het gevaar van 
misbruik en de mogelijke vanuit ethisch 
perspectief schadelijke effecten door het 
verspreiden van desinformatie, het creëren 
van informatiebubbels en het exploiteren 
van in AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

Or. en

Amendement 39
Alexander Bernhuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien 
schadelijke effecten kan hebben door het 
verspreiden van nepnieuws, het creëren 
van informatiebubbels en het exploiteren 
van in AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet op 
verantwoorde wijze wordt ingezet, ook 
ethisch gezien schadelijke effecten kan 
hebben door het verspreiden van 
nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

Or. de

Amendement 40
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het verspreiden 
van nepnieuws, het creëren van 
informatiebubbels en het exploiteren van in 
AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

4. erkent het grote potentieel van AI 
op het gebied van informatie en media; 
benadrukt dat AI, als ze niet wordt 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke 
effecten kan hebben door het genereren en 
verspreiden van nepnieuws, het creëren 
van informatiebubbels en het exploiteren 
van in AI-algoritmen vervatte 
vooringenomenheid;

Or. en

Amendement 41
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat het gebruik van 
bepaalde soorten AI, zoals 
gezichtsherkenning en systemen voor 
gedragsdetectie, schadelijke effecten 
kunnen hebben op de rol die media en 
journalisten vervullen als waakhonden 
van de democratie; onderstreept derhalve 
dat het gebruik van dergelijke systemen in 
openbare ruimten moet worden verboden;

Or. en

Amendement 42
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs 
burgers in staat moet stellen nieuwe 
vormen van kritisch denken te 
ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 

schrappen
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om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

Or. en

Amendement 43
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

5. benadrukt dat mediageletterdheid 
cruciaal is om in staat te zijn deze nieuwe 
ontwikkelingen kritisch te beoordelen en 
begrijpen; roept de lidstaten derhalve op 
te investeren in onderwijs op het gebied 
van mediageletterdheid zodat alle burgers, 
ook de meest kwetsbare groepen in de 
maatschappij, vanaf jonge leeftijd in staat 
zijn nieuwe vormen van kritisch denken te 
ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming, en 
iedereen in Europa kan profiteren van de 
AI-transformatie van de Unie-economie;

Or. en

Amendement 44
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
bewustzijn en begrip te kweken onder het 
algemene publiek omtrent de rol en 
effecten van AI door middel van formeel 
en niet-formeel onderwijs, onder meer 
over het gebruik van algoritmen en hun 
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effecten op onder meer de 
werkgelegenheid en privacy; is van 
mening dat het onderwijs burgers in staat 
moet stellen een kritisch denkvermogen en 
digitale geletterdheid te ontwikkelen, 
waaronder “algoritmebewustzijn” en het 
vermogen om na te denken over het effect 
van AI op informatie, kennis en 
besluitvorming;

Or. en

Amendement 45
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming; 
beveelt de Commissie aan vormen van 
onderwijs en permanente scholing te 
bevorderen waarbij wordt gebruikgemaakt 
van AI, robotica en technologie;

Or. en

Amendement 46
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
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om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming, 
alsmede inzichten in de rol die 
computersystemen spelen bij de selectie, 
interpretatie, opslag en weergave van 
gegevens;

Or. fr

Amendement 47
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming, 
vaardigheden die in ieder geval aan bod 
komen in studies op het gebied van de 
geesteswetenschappen, waaraan ook in de 
toekomst voldoende aandacht moet 
worden besteed;

Or. es

Amendement 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen; roept op 
tot de invoering van hulpmiddelen voor 
digitale geletterdheid op alle 
onderwijsniveaus, met inbegrip van 
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“algoritme- en databewustzijn” en het 
vermogen om na te denken over het effect 
van AI op informatie, kennis en 
besluitvorming;

Or. en

Amendement 49
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn” en het vermogen 
om na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

5. benadrukt dat het onderwijs burgers 
in staat moet stellen nieuwe vormen van 
kritisch denken te ontwikkelen, waaronder 
“algoritmebewustzijn”, inzicht in de 
werking van AI en haar inherente 
vooringenomenheden en het vermogen om 
na te denken over het effect van AI op 
informatie, kennis en besluitvorming;

Or. en

Amendement 50
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat met name de 
rechten van minderjarigen moeten 
worden gewaarborgd, aangezien hun 
toekomst in grote mate wordt bepaald 
door hun onderwijsomgeving, in het 
bijzonder de eerbiediging van hun recht 
op privacy en de bevordering van de 
toegang tot onderwijs, waarbij hoe dan 
ook moet worden gegarandeerd dat 
iedereen gelijke kansen heeft;
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Or. es

Amendement 51
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen;

Or. es

Amendement 52
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. merkt op dat er sprake is van een 
belangrijk onderscheid tussen 
transparantie van algoritmen en 
transparantie in het gebruik van 
algoritmen; benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door systemen op basis van 
AI, zoals mediastreamingbedrijven, 
worden gebruikt, teneinde toegang tot 
cultureel en taalkundig diverse inhoud te 
waarborgen; benadrukt dat dergelijke 
algoritmen de keuzevrijheid van 
gebruikers niet mogen vervangen of 
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beperken en zodanig moeten worden 
ontworpen dat zij geen specifieke inhoud 
bevoordelen door hun “gepersonaliseerde” 
suggesties te beperken tot de meest 
populaire inhoud, maar het aanbod juist 
verder moeten vergroten door platforms in 
staat te stellen hun inhoud te ordenen en 
presenteren in verschillende categorieën 
en op basis van diverse factoren;

Or. en

Amendement 53
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
is van mening dat elke gebruiker naar 
behoren op de hoogte moet worden 
gebracht wanneer er een algoritme wordt 
gebruikt om inhoud aan te bevelen en zijn 
of haar keuzemogelijkheden te 
optimaliseren; benadrukt dat dergelijke 
algoritmen zodanig moeten worden 
ontworpen dat zij geen specifieke werken 
bevoordelen door hun “gepersonaliseerde” 
suggesties te beperken tot de meest 
populaire werken; is van mening dat elke 
gebruiker de mogelijkheid moet hebben 
om aanbevelingen van inhoud op basis 
van AI uit te schakelen;

Or. en

Amendement 54
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Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
een afspiegeling vormen van de culturele 
diversiteit van onze gemeenschappen en 
wordt voorkomen dat specifieke werken 
worden bevoordeeld door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken; is ook van 
mening dat deze transparantie van 
algoritmen uiteindelijk zou kunnen leiden 
tot de bevordering van meer Europese 
werken;

Or. en

Amendement 55
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken; 
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dringt aan op volledige transparantie met 
betrekking tot de algoritmen die worden 
gebruikt in de creatieve sector; wijst op 
het belang van de bescherming van 
auteursrechten en van 
gegevensbescherming vanuit ethisch 
oogpunt;

Or. en

Amendement 56
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden 
gebruikt, teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door “video-on-demand”- 
en omroepdiensten worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen;

Or. en

Amendement 57
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht 
van algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden 
gebruikt, teneinde toegang tot cultureel en 

6. benadrukt het belang van inzicht in 
de algoritmen die worden gebruikt door 
video- en muziekstreamingdiensten, 
gesproken-audiodiensten en online e-
commerce-winkels die elektronische 
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taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

boeken aanbieden, teneinde te 
waarborgen dat gebruikers ook profiteren 
van toegang tot cultureel en taalkundig 
diverse inhoud op basis van hun 
interesses; benadrukt dat dergelijke 
algoritmen geen specifieke werken moeten 
bevoordelen door hun “gepersonaliseerde” 
suggesties te beperken tot slechts de meest 
populaire werken;

Or. en

Amendement 58
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
een afspiegeling vormen van de culturele 
diversiteit van onze gemeenschappen en 
dat wordt voorkomen dat specifieke 
werken worden bevoordeeld door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken;

Or. en

Amendement 59
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken;

6. benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoordingsplicht van 
algoritmen die door 
mediastreamingbedrijven worden gebruikt, 
teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; 
benadrukt dat dergelijke algoritmen 
zodanig moeten worden ontworpen dat zij 
geen specifieke werken bevoordelen door 
hun “gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken; 
herinnert eraan dat de transparantie van 
deze algoritmen van essentieel belang is 
om de mogelijk negatieve gevolgen van 
een verdere concentratie van culturele 
gegevens in de handen van de grote 
mediastreamingplatformen te voorkomen, 
zodat de toegang tot een echte culturele 
openheid wordt gewaarborgd en de 
creatieve vrijheid wordt gegarandeerd;

Or. fr

Amendement 60
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat 
onderwijsinstellingen alleen gebruik 
moeten maken van AI-systemen voor 
onderwijsdoeleinden die zijn 
gecontroleerd en gecertificeerd als 
ethisch, bevorderlijk en in 
overeenstemming met de 
mensenrechtenbeginselen; herinnert 
eraan dat open source-software en open 
technologieën voor dergelijke doeleinden 
het meest geschikt zijn;

Or. en
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Amendement 61
Laurence Farreng, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Bernard Guetta, 
Radka Maxová, Morten Løkkegaard, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan dat gegevens die 
worden verzameld behulp van AI, zoals 
culturele voorkeuren of 
onderwijsprestaties, niet mogen worden 
overgedragen of gebruikt zonder dat de 
eigenaar hiervan op de hoogte wordt 
gebracht;

Or. en

Amendement 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat AI-systemen die in de 
Unie worden ontwikkeld, uitgerold en 
gebruikt, een afspiegeling moeten vormen 
van haar culturele diversiteit en 
meertaligheid;

Or. en

Amendement 63
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 

7. merkt op dat de sportwereld 
technologische innovatie altijd heeft 
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over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is.

omarmd; is echter van mening dat het 
gebruik van AI-technologieën steeds meer 
vragen oproept over eerlijke concurrentie 
in de sport, aangezien de teams die over de 
meeste financiële middelen beschikken de 
beste technologie kunnen aanschaffen en 
hierdoor mogelijk een oneerlijk 
concurrentievoordeel kunnen verkrijgen; 
benadrukt in dit opzicht dat de 
desbetreffende technologie breed 
beschikbaar moet worden gesteld; is van 
mening dat er meer toezicht nodig is om te 
bepalen of er in de toekomst op dit gebied 
mogelijk een regelgevend kader nodig is;

Or. en

Amendement 64
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is.

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is; dringt aan op 
volledige transparantie omtrent de 
algoritmen en technologieën die worden 
gebruikt in de sport teneinde eerlijke 
concurrentie te waarborgen;

Or. en

Amendement 65
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement
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7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is.

7. merkt op dat bij sportwedstrijden in 
toenemende mate gebruik wordt gemaakt 
van AI-technologieën, hetgeen tot steeds 
meer vragen leidt over eerlijke 
concurrentie in de sport; benadrukt dat op 
dit gebied een regelgevend kader nodig is 
waarbinnen ethische criteria waarbij de 
mens centraal staat worden toegepast op 
hun ontwikkeling en gebruik;

Or. en

Amendement 66
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is.

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat deze ontwikkelingen op de 
voet moeten worden gevolgd teneinde te 
beoordelen of op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is;

Or. en

Amendement 67
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport; 
benadrukt dat op dit gebied een 
regelgevend kader nodig is.

7. merkt op dat het gebruik van AI-
technologieën steeds meer vragen oproept 
over eerlijke concurrentie in de sport;

Or. en
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Amendement 68
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beveelt aan het maatschappelijk 
middenveld, universiteiten, vakbonden en 
werkgeversorganisaties te betrekken bij 
het opstellen van een ethisch kader en 
benadrukt de aanzienlijke toegevoegde 
waarde die deze belanghebbenden kunnen 
leveren bij het opstellen van elk 
willekeurig regelgevingskader; benadrukt 
dat jongerenorganisaties bij dit proces 
moeten worden betrokken, aangezien deze 
technologieën gevolgen zullen hebben 
voor de toekomst van jongeren;

Or. en

Amendement 69
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is er sterk van overtuigd dat de 
niveaus van transparantie zo hoog 
mogelijk moeten zijn en in verhouding 
moeten staan tot de ernst van de negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten; 
benadrukt dat de processen en resultaten, 
indien algoritmische systemen worden 
toegepast in besluitvormingsprocessen 
waarmee hoge risico’s voor de 
mensenrechten zijn gemoeid, 
buitengewoon goed te verantwoorden 
moeten zijn;

Or. en
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Amendement 70
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de kansen die 
ontstaan dankzij digitalisering en nieuwe 
technologieën, met inbegrip van 
kunstmatige intelligentie, niet mogen 
leiden tot nalatigheid met betrekking tot 
de instandhouding van originele versies of 
tot minachting van traditionele vormen 
van toegang tot origineel erfgoed en 
traditionele vormen van de bevordering 
van cultuur;

Or. en

Amendement 71
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is er sterk van overtuigd dat er 
urgent behoefte bestaat aan een analyse 
van de vraag hoe aloude kaders en 
verdragen inzake mensenrechten, evenals 
de verplichtingen die uit deze 
verbintenissen voortvloeien, als leidraad 
kunnen dienen voor acties en beleid op 
het gebied van digitale samenwerking en 
digitale technologie, en hoe 
mensenrechten op zinvolle wijze kunnen 
worden toegepast om te waarborgen dat er 
door nieuwe en opkomende technologieën 
geen hiaten ontstaan in de bescherming;

Or. en
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Amendement 72
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat met nieuwe 
technologieën en kunstmatige intelligentie 
dan wel diverse voordelen, kansen en 
baten zijn gemoeid, maar dat traditionele 
vormen van onderwijs en hun verwante 
maatschappelijke baten ook belangrijk 
zijn; moedigt de lidstaten aan traditionele 
vormen van onderwijs te bevorderen, 
ondersteunen en handhaven;

Or. en

Amendement 73
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. benadrukt dat het 
noodzakelijk is nepnieuws te blijven 
bestrijden en verzoekt de lidstaten 
maatregelen te treffen tegen de 
verspreiding van “deepfakes” in 
audiovisuele media;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quater. moedigt de lidstaten aan de 
deelname van burgers aan traditionele 
culturele activiteiten te bevorderen en 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 75
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. benadrukt het belang van 
omscholing van werknemers in de 
sectoren die de grootste gevolgen 
ondervinden van de automatisering van 
taken en AI; benadrukt dat de nadruk in 
nieuwe onderwijsprogramma’s moet 
komen te liggen op de ontwikkeling van 
vaardigheden en de omscholing van 
werknemers zodat zij kunnen profiteren 
van de nieuwe werkgelegenheid die 
ontstaat dankzij AI; moedigt levenslang 
leren aan, evenals de ontwikkeling van 
programma’s op het gebied van digitale 
geletterdheid om werknemers te helpen 
zich aan te passen aan technologische 
veranderingen;

Or. en

Amendement 76
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. benadrukt dat het er een 
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antropocentrische benadering van AI-
technologieën moet worden gegarandeerd 
en dat moeten worden gewaarborgd dat de 
baten zonder discriminatie worden 
gedeeld en voor iedereen toegankelijk 
zijn;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de samenwerking te 
bevorderen tussen de publieke en de 
private sector en de academische wereld 
zodat meer kennis kan worden gedeeld, en 
onderwijs en opleidingen te bevorderen op 
het gebied van ethische implicaties, 
veiligheid en eerbiediging van de 
grondrechten in het kader van het gebruik 
van robotica en kunstmatige intelligentie, 
met bijzondere aandacht voor 
mensenrechten, veiligheid en 
gegevensprivacy;

Or. en

Amendement 78
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. benadrukt dat AI-
technologieën absoluut niet mogen 
worden gebaseerd op 
profileringsvooroordelen op grond van 
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identiteit, ras, leeftijd, huidskleur, 
geslacht, seksualiteit of handicap;

Or. en

Amendement 79
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 septies. erkent dat moet worden 
gegarandeerd dat de teams die AI-
systemen ontwerpen, ontwikkelen, testen, 
onderhouden, uitrollen en aanschaffen, 
een afspiegeling vormen van de diversiteit 
van de toepassingen en van de 
samenleving in algemene zin, en dat zij 
qua geslacht, cultuur en leeftijd divers 
moeten zijn zodat alle essentiële 
elementen van de maatschappij in deze 
teams tot uiting komen en 
vooringenomenheid kan worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 80
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 octies. benadrukt de rol die 
onderwijssystemen kunnen spelen in de 
bevordering en ontwikkeling van een 
ethische mentaliteit door mensen bewust 
te maken van en te informeren over AI en 
het gebruik ervan en ook door de AI-
geletterdheid binnen de maatschappij te 
bevorderen; onderstreept dat het opleiden 
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van het brede publiek om te garanderen 
dat iedereen over de nodige vaardigheden 
beschikt, moet worden gezien als een 
randvoorwaarde voor een wijdverbreid 
gebruik van AI;

Or. en

Amendement 81
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 nonies. merkt op dat in 
onderwijsstelsels, als er AI-technologieën 
worden ingevoerd, ook maatregelen 
moeten worden getroffen om 
technologieverslaving en een gebrek aan 
persoonlijk contact tegen te gaan, evenals 
maatregelen om verantwoord gebruik te 
bevorderen onder individuele gebruikers;

Or. en

Amendement 82
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 decies. onderkent de bedreiging die 
automatisering en AI kunnen vormen 
voor de werkgelegenheid en onderstreept 
wederom dat prioriteit moet worden 
toegekend aan de handhaving van de 
werkgelegenheid, onder meer in de 
culturele en creatieve sector;

Or. en
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Amendement 83
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 undecies. benadrukt dat het gebruik 
van AI en automatisering in politieke 
ruimtes grondig moet worden 
geëvalueerd, naar behoren moet worden 
gereguleerd en efficiënt moet worden 
verboden. Het gaat hierbij onder meer om 
gezichtsherkenning, systemen voor het 
herkennen van emoties, internetrestricties 
en -controles om de verspreiding van 
standpunten van de oppositie te beperken, 
beheersing van de toegang tot overheids- 
en maatschappelijke diensten voor 
verspreiding, evenals nepnieuws, 
gegevensverzameling, censuur en 
geautomatiseerd toezicht;

Or. en

Amendement 84
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 duodecies. is er sterk van overtuigd dat 
AI negatieve effecten kan hebben op de 
rechtstaat, democratie en het recht van 
volkeren op zelfbeschikking met 
betrekking tot hun rechten om hun 
politieke status vrijelijk te bepalen en 
zonder interferentie standpunten in te 
nemen en om hun recht op vrijheid van 
meningsuiting uit te oefenen, met 
inbegrip van de vrijheid om allerlei 
informatie en ideeën op te zoeken, te 
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ontvangen en te delen;

Or. en

Amendement 85
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 terdecies. merkt op dat AI-systemen 
op software zijn gebaseerd en intelligent 
gedrag vertonen dat is gebaseerd op 
analyses van hun omgeving; benadrukt 
dat deze analyse is gebaseerd op 
statistische modellen die onvermijdelijk 
fouten bevatten, in sommige gevallen in 
de vorm van vicieuze cirkels die reeds 
bestaande vooringenomenheden, fouten 
en veronderstellingen repliceren, 
versterken en doen voortbestaan; merkt 
op dat moet worden gegarandeerd dat er 
systemen en methoden zijn om de 
verificatie en verantwoording van 
algoritmen en de toegang tot 
rechtsmiddelen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 86
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quaterdecies. benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor bindende 
regelgeving die voorschriften bevat voor 
een heel spectrum van AI-activiteiten en 
alle mogelijke aspecten reguleert, en dat 
hierbij moet worden gegarandeerd dat de 
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beginselen van transparantie, 
verantwoording en non-discriminatie 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 87
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quindecies. herinnert aan de zeven 
vereisten voor betrouwbare AI uit de 
ethische richtsnoeren voor betrouwbare 
AI uit 2019, namelijk: a) menselijke 
controle en menselijk toezicht (met 
inbegrip van het bevorderen van 
geïnformeerde besluitvorming waarbij het 
individu wordt gerespecteerd), b) 
technische robuustheid en veiligheid, c) 
privacy en datagovernance, d) 
transparantie, e) diversiteit, non-
discriminatie en rechtvaardigheid, f) 
milieu- en maatschappelijk welzijn en g) 
verantwoordingsplicht;

Or. en

Amendement 88
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexdecies. onderkent dat AI en 
automatisering een mogelijk schadelijk 
effect zullen hebben op de geglobaliseerde 
economie door bestaande ongelijkheden 
te accentueren en aanleiding te geven tot 
regelgevingsarbitrage.
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Or. en


